
KOMMUNENS RÅD FÖR 
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGSFRÅGOR 
(KRFF) 

Datum 

2019-09-10 

Sammanträde med kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor 

Tid 
Plats 

 Måndag den 9 september kl. 2019 15.00 – 16.45  
Kommunhuset, rum 293 

Närvarande 
Hörselskadades Riksförbund 
Hörselskadades Riksförbund 
Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd 
Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd 
Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 
Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 
Föreningen Östra Sörmland Hjärtlung 

Ordförande Funktionsnedsättningskommittén 
Dag Bergentoft (M) viceordförande 
Bo Höglander (C) ersättare för viceordförande 
Pia Rodén (sekreterare) 
Kristina Ekstrand (§2) 
Johan Rubin (§3) 

Anmäld frånvaro    
Synskadades Riksförbund Sydöstra Sörmland 
Strokeföreningen 
Autism- och Aspergersföreningen Södermanland 
Patrik Renfors (V) 
Linus Fogel (S) 

Ej anmäld frånvaro 
Demensföreningen 
DHR Rörelsehinderförbundet 
Nyköpingsortens Diabetesförening 
Autism- och Aspergersföreningen Södermanland 
Personskadeförbundet RTP Södra Sörmland 

§1. Val av justerare
Val av justerare.



 
§2. 
Kristina Ekstrand från Hjälpmedelscentralen Nyköping berättar och svarar på frågor om 
deras verksamhet. De har sin central i Eskilstuna med filialer i Nyköping och Katrineholm. De 
jobbar på uppdrag av en gemensam nämnd, Region Sörmland och länets nio kommuner. 
Ca 21 % av länets invånare (6200) har någon form av hjälpmedel. Det är ca 60% av 
hjälpmedlen som återanvänds. 
Hjälpmedelscentralen har som uppdrag att bl.a. ge råd, konsultation inför och vid utprovning 
av hjälpmedel, underhåll och anpassning av hjälpmedel. 
Det finns olika typer av hjälpmedel och en av dem är rörelsetekniska hjälpmedel såsom 
rullatorer och rullstolar. 
Om man behöver ett hjälpmedel så vänder man sig till sin Vårdcentral, Kommun eller 
Sjukhus. 
Det är läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och logopeder som får 
föreskriva hjälpmedel.  Har man ett särskilt behov så skickar föreskrivaren beställning direkt 
till Hjälpmedelscentralen. 
Powerpoint från föreläsare bifogas till protokollet. Bifogas görs även prislista och information 
om produkter för uthyrning till enskilda kunder. 
 
 
§3. 
 Johan Rubin från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen avrapporterar punkter från 
balanslistan. 

• Placeringen av rampen på Jogersöbadet ska ha fungerat bra enligt Johan. Den är 
felplacerad enligt rådet och Johan svarar att beslutet att ta upp rampen togs i slutet 
av augusti och möjligtvis var det så ett par dagar som rampen låg kvar ute i sanden 
utan möjlighet att ta sig fram. De ber om ursäkt för detta. 

• Passagen förbi bommarna ut till Femörehuvud är asfalterad och enligt representant  
fungerar den bra. 

• Ska de nyligen utsatta parkbänkarna tas in eller förankras och stå ute under vintern. 
De kommer att stå kvar ute enligt rådets önskemål. 

• Angående handikapplatserna vid G:a Folkets Hus och parkeringsskiva vid övriga p- 
platser. Kommunen köper in ett antal timmar i månaden för parkeringsvakter, i första 
hand används de vid riskfyllda platser. Det görs dock riktade insatser av 
handikapplatser och cirka 1ggr/ vecka gör man koll av p -skivor. Enligt rådet har det 
blivit en förbättring av bilar utan tillstånd på handikapplatserna. Det behövs ingen p-
skiva på dessa.  

 
 
 
§4. Övrigt 

• Linus är bortrest så punkten på balanslistan om utbildning i hörselfrågor för 
omsorgspersonalen flyttas till sammanträdet den 2 december. 

• Har båttrafiken anpassats till funktionsnedsatta? Patrik har fått förhinder men skickar 
med ett skriftligt svar, bifogas till protokollet. Pia lämnar svar från Kjell Andersson som 
kör turbåten, man måste kunna gå några steg för att ta sig ombord. Det är en gammal 
båt man använder till turerna. Ärendet får stå kvar på balanslistan. 

• Angående underhåll av markeringar i trappor och glaspartier för synskadade och 
äldre redovisar Pia svar från Andreas Trobeck, fastighetsförvaltare Kustbostäder och 
Anders Magnusson, Kultur- och Fritidschef. Det finns inga underhållsplaner i 
dagsläget. I kommunägda fastigheter är städpersonalen tillsagda att felanmäla, det 
går också som privatperson att kontakta Kustbostäders felanmälan. På Koordinaten 
kommer också Anders att informera personalen på nästa APT. 

 



 
  
 
 
 

 
Ordförande avslutade mötet. 

 
 

Underskrifter 

 

Ordförande    Justerande 

Dag Bergentoft                         Representant 


